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ق
 .3الاستماع إلى املوف دإلدار::
ٖ٣ضث لجىت الح٣ى ١والحغٍاث والٗال٢اث الخاعحُت ًىم الازىين  71حىان  1079حلؿت مؿائُت زههتها
لالؾخمإ ئلى املى ٤ٞإلاصاعي والىٞض املغا ٤ٞله خى ٫ج٣غٍغه  10لؿىت .1071
وفي مضازلخه ،أقاع الؿُض املى ٤ٞإلاصاعي ئلى الضوع الهام الظي جلٗبه مإؾؿت املى ٤ٞإلاصاعي في الخضزل
لٟائضة املىاَىين لضي إلاصاعة واملإؾؿاث الٗمىمُت و٧ل الهُا٧ل امل٩لٟت بمهمت حؿُير مغٖ ٤ٞمىمي بهض ٝإلاؾهام في
مٗالجت آلازاع املترجبت ًٖ ئزال ٫ؾير املغ ٤ٞالٗمىمي ؾىاء حٗل ٤لامغ بخُبُ ٤ال٣اٖضة ال٣اهىهُت أو بهمذ الاصاعة أو
بخأزغها في الغص ٖلى َلباث املىاًَ أو في الاؾخجابت لها.
وأيا ٝأن مإؾؿت املى ٤ٞإلاصاعي حؿعى ئلى جىنل املىاَىين بد٣ى٢هم ٖلى أؾاؽ الٗض ٫وإلاههاٝ
وعنض مىاًَ الخلل في إلاحغاءاث إلاصاعٍت وج٣ضًم الخىنُاث وامل٣ترخاث ٢هض جغؾُش الحى٦مت الغقُضة صازل
إلاصاعاث واملإؾؿاث وجُىٍغ املىٓىمت ال٣اهىهُت والترجُبُت.
وفي حٗغٍٟه بمإؾؿت املى ٤ٞإلاصاعي ،أٞاص أن املإؾؿت املٗىُت جم ئخضاثها بم٣خض ى ال٣اهىن ٖضص  07لؿىت
 7990املإعر في  0ماي  7990واملخٗل ٤بدىُٓم مهالح املى ٤ٞالاصاعي ومكمىالجه وَغٖ ١مله في خين أوكئذ زُت
املى ٤ٞإلاصاعي بمىحب لامغ املإعر في  70صٌؿمبر .7991
وفي طاث الؿُا ،١بين أهه في ئَاع ج٣غٍب الخضماث للمىاَىين في مسخل ٠الجهاث ،جم ئخضار أعب٘ جمثُلُاث
حهىٍت جًم ٧ل مً والًاث ٟ٢هت وؾىؾت وال٩ا ٝونٟا٢ـ.
وأقاع أهه جِؿيرا ملهمت املى ٤ٞالاصاعي ويمان هجاٖتها ،أوحب ال٣اهىن ٖلى حمُ٘ الؿلُاث الاصاعٍت أن
ًأطهىا لألٖىان الخايٗين لؿلُتهم بالغص ٖلى أؾئلت املى ٤ٞالاصاعي وٖلى اؾخضٖاءاجه ٖىض الا٢خًاء وبأن ًأطهىا
لهُئاث الغ٢ابت بالُ٣ام في خضوص مكمىالتهم بالخد٣ُ٣اث ولابدار التي ًُلبها املى ٤ٞإلاصاعي.
وأضح أن أٚلب الٗغائٌ الىاعصة ٖلى مإؾؿت املى ٤ٞإلاصاعي جخٗل ٤باملٗامالث إلاصاعٍت (٪ 00مً مجمىٕ
الٗغائٌ) خُث قملذ  88مل ٠جخٗل ٤بدىُٟظ أخ٩ام يض إلاصاعة ،مًُٟا أن بُ٣ت الٗغائٌ املٗالجت جخٗل ٤بالُ٣إ
الا٢خهاصي والًمان الاحخماعي والتهُئت الترابُت والخٗمير واملٗامالث املالُت والضًىاهُت وملٟاث ٞؿاص ئلى حاهب
الحغٍاث الٗامت ٖلى ٚغاع خغٍت الخى٣ل (اؾخسغاج وزُ٣ت حىاػ الؿٟغ ).
ومً حاهب آزغ ،صعى الؿُض املى ٤ٞإلاصاعي ئلى يغوعة جُٟٗل لجىت مخابٗت جىُٟظ لاخ٩ام التي جم اوكاؤها
مىظ ما ًؼٍض ًٖ  10ؾىت باإلياٞت ئلى يغوعة جُىٍغ املىٓىمت ال٣اهىهُت والترجُبُت املخٗل٣ت بدىُٓم مإؾؿت املى٤ٞ
إلاصاعي وجىٞير املىاعص البكغٍت واملالُت ٖلى املؿخىي املغ٦ؼي والجهىي ختى جخم ً٨املإؾؿت مً جىُٟظ مهامها وئًها٫
الح٣ى ١ئلى مؿخد٣يها ووكغ ز٣اٞت الخى ٤ُٞلضي املىاَىين وإلاصاعٍين مً زال ٫جدؿِؿهم بأهمُت مإؾؿت الخى٤ُٞ
باإلياٞت ئلى بٗث قغا٦ت م٘ مسخل ٠م٩ىهاث املجخم٘ املضوي.
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٦ما قضص ٖلى ججىب البيرو٢غاَُت املٟغَت وحكٗب إلاحغاءاث والبِء في اجساط ال٣غاعاث واهخ٣ض ُٚاب صلُل
ئحغاءاث لضي الٗضًض مً إلاصاعاث الٗمىمُت ،صاُٖا ئلى جدُين وع٢مىت املىٓىمت إلاصاعٍت.
ومً بين الخىنُاث أًًا امل٣ضمت مً ٢بل املى ٤ٞإلاصاعي انالح الاحغاءاث الاصاعٍت وجىُ٣ذ ال٣ىاهين طاث
الٗال٢ت وئًجاص خلى ٫للٗضًض الاق٩الُاث التي مً بُنها اق٩الُت  S 71ومىاقير الخٟخِل ،هظا ئلى حاهب ئخضار زُت
"٢اض ي الجبر بالسجً" الظي ً٩ل ٠بالخٗهض بالخُاًا ٚير الخالهت.
وفي عصوصهم خى ٫مجمل ما ج٣ضم بُه املى ٤ٞإلاصاعي مً جىيُداث ،أ٦ضث عئِؿت باللجىت ٖلى أهمُت
مغاحٗت الىٓام الضازلي للمجلـ في اججاه ئخضار لجىت زانت مؿخ٣لت حٗنى باملؿائل املخٗل٣ت بالٗال٢اث الخاعحُت
بدُث حٗنى لجىت الح٣ى ١والحغٍاث  ِ٣ٞبالىٓغ ومخابٗت املؿائل املخٗل٣ت بد٣ى ١إلاوؿان ،مكيرة في طاث الهضص
ئلى الخىنُت املىبث٣ت ًٖ مجلـ خ٣ى ١الاوؿان املخٗل٣ت بدكغٍ ٪البرملان (اللجىت البرملاهُت امل٩لٟت بد٣ى ١إلاوؿان )
في نُاٚت الخ٣غٍغ الضوعي الكامل خى ٫ويُٗت خ٣ى ١إلاوؿان في جىوـ.
٦ما ا٢ترح أخض أًٖاء حُٛير نبٛت مإؾؿت املى ٤ٞإلاصاعي مً مإؾؿت طاث نبٛت ئصاعٍت ئلى مإؾؿت
صؾخىعٍت أو ئلحا٢ها لضي مجلـ هىاب الكٗب.
هظا وزمً في ؾُا ١آزغ ئخضي الخجاعب امل٣اعهت خُث ًم ً٨للكٗب ٖىض الا٢خًاء مؿاءلت الح٩ىمت صاُٖا
ئلى اٖخماص هظه الخجغبت الضًم٣غاَُت في جىوـ٦ ،ما اهخ٣ض يٗ ٠الخمثلُت الجهىٍت ملإؾؿت املى ٤ٞإلاصاعي.
ومً حهت أزغي ،قضص أخض لاًٖاء ٖلى أهمُت مغاحٗت َغٍ٣ت حُٗين املى ٤ٞإلاصاعي صاُٖا ئلى أن ًخم
اهخسابه مً ٢بل البرملان وطل٦ ٪ما هى مٗمى ٫به في الٗضًض مً الضو٦ .٫ما أ٦ض ٖلى أهمُت صوع الاٖالم في الخٗغٍ٠
بمإؾؿت املى ٤ٞإلاصاعي ومىدها املىاعص املالُت املؿخىحبت لُ٣امها باملهام املىىَت بٗهضتها ٖلى الىحه املُلىب.
هظا وصعى ًٖى آزغ باللجىت ئلى أهمُت جُٟٗل لجىت مخابٗت جىُٟظ لاخ٩ام الهاصعة يض الاصاعة التي جم
اوكاؤها مىظ ٖضة ؾىىاث بغئاؾت الح٩ىمت ختى ًدؿنى لها أن جلٗب صوعها في يمان خ٣ى ١املخ٣ايين وجىنلهم
بد٣ى٢هم.
وعٗٞذ الجلؿت ٖلى الؿاٖت 70ؽ و 00ص.١

 .2الاستماع إلى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب:
اؾخمٗذ لجىت الح٣ى ١والحغٍاث والٗال٢اث الخاعحُت ئلى أًٖاء الهُئت الىَىُت للى٢اًت مً الخٗظًب خى٫
ج٣غٍغ وكاَها الؿىىي.
وفي مضازلخه اؾخٗغى الؿُض عئِـ الهُئت ما وعص بالخ٣غٍغ الظي حاء هدُجت مؿاع جأؾِس ي َىٍل ومٗ٣ض بضأ
مىظ مهاص٢ت جىوـ ٖلى بغوجى٧ى ٫مىاهًت الخٗظًب خؿب حٗبيره .وٍمثل جىنُٟا لبٌٗ الىيُٗاث املخٗل٣ت
بالىيُٗاث الؿالبت للحغٍت ،اًً عنضث الهُئت ٖضصا مغجٟٗا مً الجغائم املخٗل٣ت بالخٗظًب ،ومغا٦ؼ إلاً٣اٝ
وإلانالح وويُٗاث الالحئين والىيُٗاث باملٗابغ الحضوصًت .وأقاع أن الباب الثالث الىاعص بالخ٣غٍغ واملخٗل ٤بالصحت
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السجىُت هى ٖلى ٚاًت مً لاهمُت والحؿاؾُت لخٗل٣ه باخترام الؿالمت الجؿضًت واملٗىىٍت٦ .ما جُغ ١ئلى أهمُت
الخىنُاث الىاعصة بالخ٣غٍغ والىاججت ًٖ املماعؾت املُضاهُت ،وأقاع أن مً أهم ما جم اؾخسالنه أن مجلت الاحغاءاث
الجؼائُت جدخاج ئلى الخىُ٣ذ ئياٞت ئلى يغوعة جُٟٗل الٗ٣ىباث البضًلت زانت في ْل الا٦خٓاّ بالسجىن والظي جبلٜ
وؿبخه  ،% 100مإ٦ضا أن  % 01مً املؿاحين هم أبغٍاء بهضص اهخٓاع املدا٦مت.
وفي هظا إلاَاع جُغ ١الؿُض عئِـ الهُئت ئلى لجىت الؼٍاعاث الى٢ائُت ،وهي ػٍاعاث ً٣ىم بها أًٖاء الهُئت
لألما ً٦الؿالبت للحغٍت للُ٣ام باملسح الكامل ،أًً ً٣ىمىن بمخابٗت ًىمُت ٖلى مضي ً 70ىما لالَالٕ ٖلى الىيُٗت
الحُ٣ُ٣ت للمؿاحين وملٗاملت السجىاء.
وأيا ٝعئِـ الهُئت أهه جم وي٘ اؾتراجُجُا للؼٍاعاث والتي ٞكلذ في بضاًت لامغ وواحهذ الٗضًض مً
الهٗىباث ،وأيا ٝأن الهُئت جخل٣ى الٗضًض مً البالٚاث والاقٗاعاث ئال أجها حكهض ٖضصا مً الهٗىباث في مماعؾتها
ملهامها و٦مثا ٫لظل ٪أهه لِـ لضحها ئلى الُىم زِ أزًغ٦ .ما أقاع أهه ًخم مى٘ لاًٖاء في ٦ثير مً املىاؾباث مً
أصاء الؼٍاعاث ٖالوة ٖلى مىٗهم مً الخىزُ ٤في بٌٗ الحاالث.
جُغ ١عئِـ الهُئت ئلى الجاهب الهحي في السجىن ،وأوضح أن املجخم٘ السجنى له زهىنُاث صحُت
مترصًت زانت جل ٪املخٗل٣ت بصحت لاؾىان ولامغاى املٗضًت وإلاصمان والصحت الىٟؿُت املخمثلت في الهضمت
السجىُت وججغبت الحغمان مً الحغٍت ،هظا ئياٞت ئلى اهدكاع الجغطان والجغازُم.
٧ل هظا ٖالوة ٖلى الى٣و الٟاصح الهدكاع لاَباء بالسجىن .زانت وأن ويُٗت لاَباء في خض طاتهم هي
ويُٗاث هكت زانت في ما ًخٗل ٤بىيُٗاتهم املاصًت ويٗ ٠الخ٩ىًٍ في ما ًخٗل ٤بالُب السجنيٖ .لى ٖ٨ـ ما هى
مىحىص في الخجاعب امل٣اعهت.
ازغ طل ٪أوضح لاًٖاء أن الهُئت ازخاعث ٦ىمىطج مغا٦ؼ اخخجاػ لاَٟا ٫ومغا٦ؼ الانالح ،وطل ٪هٓغا
لىحىص اهتها٧اث بها أ٦ثر مً مغا٦ؼ الاًىاء .وأوضحىا أن أ٦بر ه٣و ًم ً٨حسجُله ً٨مً في الدكغَٗاث مً زال ٫وحىص
مىٓىمت ً٢ائُت ٚير نضً٣ت للُٟل حُٗي أولىٍت ٦بري للٗ٣ىباث الؼحغٍت وئن ٧ان في ْاهغها بغامج انالح وجث.٠ُ٣
ئياٞت ئلى ٧ىن البيُت لاؾاؾُت حكهض ا٦خٓاْا ملحىْا م٘ ُٚاب خ ٟٔالصحت وحسجُل ججاوػاث ٖلى مؿخىي
املٗاملت .وأ٦ضوا أهه ال ًخم مٗاملت لاَٟا ٫بمغاٖاة خ٣ى٢هم ٦أَٟا ٫وئهما ًخم خغماجهم مً أبؿِ خ٣ى٢هم ٦أَٟا٫
وَٗاملىن ٧ال٨باع بمجغص صزىلهم في قبهت الاعهاب.
جُغ ١املخضزلىن ازغ طل ٪ئلى ويُٗت اليؿاء املسجىهاث وأ٦ضوا أجهً ٌٗكً ْغوٞا نٗبت ال جدترم ما وعص
ب٣ىاٖض "بى٩ى "٥مًُٟين أن أبؿِ املغا ٤ٞالًغوعٍت ٚير مخىٞغة باليؿبت لهم, ،اياٞىا أهه ًخم اًىاء ابىاء اليؿاء
والتي جبل ٜأٖماعهم صون الؿيخين م٘ أمهاتهم وطل ٪زالٞا للمٗاًير الضولُت.
٦ما حٗغيىا ئلى املؿاحين طوي إلاٖا٢ت وأياٞىا أهه ولئن قهضث ويُٗاتهم بىاصع جدؿً ئال أن ْغوٞهم في
الىا ٘٢ال جؼا ٫نٗبت.
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وجُغ٢ىا ازغ طل ٪ئلى ٖضص مً الخىنُاث املؿخسلهت واملخمثلت في:
-

مغاحٗت املىٓىمت الدكغَُٗت وزانت مغاحٗت حٗغٍ ٠الخٗظًب مثلما وعص بالٟهل  707م٨غع باٖخباعه
مسالٟا للخٗغٍ ٠الىاعص باجٟاُ٢ت مىاهًت الخٗظًب

-

جدؿين البيُت الخدخُت بالسجىن وجدٟيز إلاَاعاث وج٩ىٍنهم الخ٩ىًٍ الخام بالسجىن

-

مغاحٗت ٢اهىن السجىن بهٟت حظعٍت

-

جُٟٗل الٗ٣ىباث البضًلت للحض مً الا٦خٓاّ
أزىاء الى٣اف جُغ ١لاًٖاء ئلى ٖضص مً الى٣اٍ مدؿائلين ًٖ وؿبت الانالخاث املد٣٣ت م٣اعهت باملالخٓاث

امل٣ضمت وزانت ئن ٧ان لضي الهُئت الام٩اهُاث الالػمت ادصاء ٖملها.
٦ما جُغًٖ ١ى باللجىت ئلى يغوعة الٗمل ٖلى جُٟٗل الخىنُاث وجدىٍلها لخُت ٖمل أو اؾتراجُجُا٦ ،ما
ؾأ ٫أًٖاء الهُئت خى ٫جُُ٣مهم ملىيىٕ الخٟغ ٙوئن ٧ان هظا لامغ مً قأهه أن ًدؿً في الٗمل .وا٢ترح جدضًض
حلؿت ٖمل م٘ الىػاعاث املٗىُت ٖلى ٚغاع وػاعاث الصحت والكإون الاحخماُٖت واملغأة والٗض ٫والضازلُت لخٗمُ٤
الىٓغ في هظه املؿائل٦ .ما جُغ ١ئلى اق٩الُت الالحئين زانت في مضهين.
وفي جٟاٖلها أقاع أًٖاء الهُئت ئلى أن الاق٩الُت املُغوخت في ما ًخٗل ٤باإلم٩اهُاث ج٨مً أؾاؾا في مؿألت
جمخ٘ الهُئت باؾخ٣اللُتها املاصًت عٚم ٧ىن ال٣اهىن ًىو نغاخت ٖلى طل ،٪زانت وأن جمىٍالتها مخأجُت أؾاؾا مً
الخمىٍالث لاحىبُت (جمىٍل أملاوي و .)PNUD
وخى ٫مىيىٕ الالحئين أ٦ض لاًٖاء أهه ٗٞال مىيىٕ خاعً ١جب الٗمل ٖلُه ٗٞلُا.
في ما ًخٗل ٤باإلنالخاث ،أ٦ض لاًٖاء أن وؿبتها جبل %00 ٜوأهه ئطا جمذ مٗالجت مؿألت الا٦خٓاّ
بالسجىن ٞان اليؿبت مً قأجها أن جبل.%00 ٜ
وأ٦ضوا ٖلى يغوعة مغاحٗت املىٓىمت الدكغَُٗت زانت وأن حغٍمت الخٗظًب هي الىخُضة التي ال جخًمً
أخ٩اما وحىبُت الؾدكاعة الهُئت في ٧ل ال٣ىاهين التي لها ٖال٢ت بازخهام الهُئت .

رئيسة اللجنة

مق ــزر اللجنة

لطيفة حباش ي

عماد الذائمي
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